
Zápis ze schůze Představenstva klubu eFDrive konané dne 21. 11. 2018 v 8:00 

 
Program: 
0. Schválení programu zasedání (typ: hlasování, délka 2 minut, vede: A. Eichler) 
1. Schválení zápisu z minulé schůze (typ: hlasování, délka 2 minut, vede: A. Eichler) 
2. Volba předsedy klubu (typ: hlasování, délka 2 minut, vede: A. Eichler) 
3. Volba místopředsedy klubu (typ: hlasování, délka 2 minut, vede: A. Eichler) 
4. Noc na fakultě (typ: diskuze, délka 10 minut, vede: R. Volf) 
5. Nadcházející akce  (typ: diskuze, délka 10 minut, vede: R. Volf) 
6.  Různé (typ: diskuze, čas: 10 min, vede R. Volf) 
 
Přítomní členové Představenstva: 
Adam Eichler 
Radek Volf 
Kateřina Pithartová 
Dominik Mazel 
Zdeněk Michl 
Hosté: 
Vít Macháček 
Tomáš Novotný 

 

 

 

  



0. Schvaleni programu 
 
Představenstvo hlasuje o schválení programu schůze, který byl včera zaslán představenstvu mailem.  
 
OHP: 5, 5-0-0 
Návrh přijat jednomyslně. 
 
1. Schválení zápisu z minulé schůze 
 
Schválení přepracovaných zápisů z  16.1, 26.2., 9.8. a 7.11. a minulého zápisu  z 19.11. 
Všechny zápisy byly přijaty bez připomínek. 
 
OHP: 5, 5-0-0 
Návrh přijat jednomyslně. 
 
Adam Eichler umístí zápisy na web. 
 
2. Volba předsedy klubu 
 
Adam Eichler nominoval Radka Volfa na předsedu klubu, protože se minulý rok osvědčil. Zbytek 
představenstva souhlasí. 
 
OHP: 5, 5-0-0 
Návrh přijat jednomyslně. Radek Volf byl zvolen předsedou klubu pro nadcházející rok. 
 
3. Volba místopředsedy klubu 
 
Radek nominuje Dominik Mazla na místopředsedu. Dominik s nominací souhlasí. Probíhá menší diskuze a 
dochází k hlasování. 
 
OHP: 5, 5-0-0 
Návrh přijat jednomyslně. Dominik Mazel byl zvolen místopředsedou klubu. 
 
4. Volba delegáta do parlamentu SU 
 
Představenstvo se shodlo na doporučení nominace člena klubu Víta Macháčka na post delegáta SU. Tuto 
možnost již Radek s Vítkem řešil. Vítek byl s povinnostmi pozice srozuměn a nominaci přijímá. 
 
OHP: 5, 5-0-0 
Návrh přijat jednomyslně. 
 
Jako zástupce Radek Volf nominuje sebe. Dále Radej oznamuje, že Vítka jmenuje na začátku roku 2019.  
 
5. Noc na fakultě a schválení nákupu piva 
 
Radek Volf navrhuje zakoupení dvou sudů piva na akci Noc na fakultě z klubu Buben ( v přibližné hodnotě 
2600Kč). 
V rámci Noci na fakultě se plánuje otevření simulátorů a dopravního sálu na Horské. Zároveň bude 
probíhat i prezentace projektů studenty studebtům - v podobě moderované diskuze.  
 
OHP: 5, 5-0-0 
Návrh přijat jednomyslně. 
 
  



5. Akce  
 
Akce advent v Drážďanech se konat nejspíš nebude, není možné ji spojit s návštěvou dopravního sálu na 
místní Technické univerzitě. 
Tomáš Novotný aktuálně zařizuje Vánoční mejdlo, Kateřina Pithartová se nabízí, že připraví svařák. 
Tomáš Novotný by dále rád zařídil výjezdní zasedání klubu někdy v jarních měsících. 
 
6. Různé 
 
Kateřina Pithartová nabízí, že před Vánočním mejdlem zařídí akci perníčkování, momentálně vyhledává 
správnou lokalitu. 
Radek Volf informoval, že by byl schopný sehnat u vedení fakulty podporu na uspořádání plesu Fakulty 
dopravní. Potřebuje ale sehnat člověka, který by projekt vedl. 
Dále Radek informuje, že klub byl pověřen vytvořením návštěvnického řádu pro studovnu B001. 
 
V 8:35 byla schůze ukončena. 
 
 
  

 

 

 


